
BULTENO
de

Internacia Scienca Asocio Esperantista
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Avizo pri la Kotizoj

Dum la lasta Ĝenerala Kunveno, niaj Kolegoj 

decidis, ke la jara kotizo por 1938 estu 20 francaj 

frankoj.

Tam en, pro novaj ŝanĝoj de la franca franka  

valoro, kaj pro m alsam aj vivkostoj en aliaj landoj, 

estas necese fiksi niajn kotizojn, uzante diversajn  

naciajn m onojn.

Bonvolu niaj kolegoj ekzam eni atente la jenan 

tabelon por sendi ilia jn kotizojn de 1938.

Plue, laŭ decido de tiu Ĝenerala Kunveno, nia  

Bulteno aperos en februaro, aprilo, junio, aŭgusto, 

oktobro, kaj decem bro; pri tiu m otivo, tiu-ĉi bul- 

teno aperas iom m alfrue.

Kun tiu Bulteno, ISAE sendas al niaj kolegoj 

tre sincerajn bondezirojn por la festoj de Krist- 

nasko kaj Novjaro. ISAE deziras al ili kaj ilia j 

fam ilioj tre bonan sanon kaj kiel eble plej 

agrablan vivon.

Nia Asocio trovis, dum la jaro 1937, tre utilan  

helpon ĉe m ultaj el niaj kolegoj. Bonvolu ili 

ricevi tie novajn korajn dankojn.

Estas certe, ke tia helpo daŭros dum  la venonta 

jaro, ĉar la nunaj m onaj m alhelpaĵoj en kelkaj 

landoj, kaj la ĝenerala supreniro de elspezoj (ekz.

presado) postulas de ĉiuj ni novajn viglajn klo-

Inter aliaj, ni plibonigos ankoraŭ nian propa- 

gandan agadon ĉe la sciencaj rondoj, kaj la en- 

havon de nia Bulteno. En ĝi, dum la venonta jaro, 

ni publikigos verŝajne sciencan rom anon de nova 

verkisto, kiu provis antaŭvidi la estontan hom an 

vivon, laŭ la nunaj progresoj de ĉiuj sciencoj.

I. S. A. E.

Tabelo de la Kotizoj por la jaro 1938.

Aŭstrujo .

Belgujo 

Britujo  

ĉekoslovakujo  

Danujo  

Francujo  

Germ anujo 

ltalujo . 

Japanujo . 

Jugoslavio . 

Nederlando •.

Norvegujo

Polujo ......................

Rum anujo ....

Svedujo ....

Svisujo ......................

Usono kaj aliaj landoj 

de Am eriko

Aktiva  

membro.

5 ŝ.

20 b.fk.

3 ŝ.

25 k.

4 d.k.

20 fr.fk.

3 RM .

15 I.

3 j.
40 d.

IJO  g.

3,60 n.k.

5 z.

122 I.

3,60 s.k.

4 s.fk.

1 d.

Subtenanta  

membro.

12 ŝ.

50 b.fk.

7 Ŝ.

62 k.

10 d.k.

50 fr.fk.

7 RM

37 I.

7 j.

100 d.

4,25 g.

9 n.k.

12 z.

250 I.

7 s.k.

10 s.fk.

2,5 d.

Kotizo de Societoj kaj Korporacioj = 5 individuaj kotizoj
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Esperantaj Eldonoj

En la konferenco de Paris pri Esperanto en la 

Moderna Vivo (16-18 m ajo 1937), estis Sekcio pri 

Scienco kaj Tekniko, prezidata de Prof. COTTON, 

vicprezidanto de la Franca Scienca Akademio, ĉi 

alprenis kelkajn decidojn kaj starigis kom isionon  

konsistantan el s-roj M . D. DUPUIS, ĝenerala se- 

kretario de ISAE, kaj HELLEBOID, direktoro de la 

Sekcio « Teknikaj Vortaroj » de la Akademio, por 

certigi realigon de tiuj decidoj.

S-ro ROLLET DE L'ISLE, Prezidanto de la Aka- 

dem io, prezentis raporton al la kongreso de la 

INTERNACIA FEDERACIO DE LA TEKNIKA  

GAZETARO (Paris 6-11 Sept. 1937), kaj petis 

helpon de tiu kom isiono por subteni ĝiajn kon- 

kludojn, kiuj estis:

« La kongreso, konsiderante, ke unu esperanta  

eldono, publikigita kune kun la eldono en nacia 

lingvo, prezentus al teknika revuo agadkam pon  

m ulte pli vastan ol tiu en kiu enferm as ĝin ĝia  

nacia lingvo; kaj ke tiu preskaŭ senlim a plivastiĝo  

de la rondoj, ĉe kiuj ĝi povas trovi legantojn, pre- 

zentas pro la ekonom iaj kaj sociaj ŝanĝoj, kiuj 

nun kom enciĝas, netakseblan intereson; sed ke la 

nuna disvastiĝo de Esperanto neebliganta publik- 

ig i duoblan eldonon necesas, antaŭ ol ĝin entre- 

preni, pligrandigi tiun disvastiĝon, kreante tut- 

m ondan favoran spiritstaton per ĝenerala kaj or- 

digata agado en la teknikaj rondoj;

» invitas la Teknikajn Revuojn alporti efikan hel- 

pon al la propagandistoj de Esperanto, publikig- 

ante ofte artikolojn pri tiu lingvo, kaj oferdonante  

senpagan reklam on al la teknikaj publikigaĵoj. » 

Pro m alkonsento de la germ anaj m em broj, tiuj 

konkludoj estis forlasataj, kaj la Kongreso nur 

rekom endis publikigi laŭeble resum ojn de la arti- 

koloj en « internacia helpa lingvo ».

Ĉar evidente tiu forlaso estas kaŭzita de la sin- 

tenado de la germ ana registaro rilate al Esperan- 

to, ĝi neniel m ontras ke la propono de S-ro ROL- 

LET DE L'ISLE estis juĝata neefektivebla, kaj ni 

konsilas al niaj kolegoj prezenti ĝin laŭokaze al 

la revuoj de ilia lando.

La Zamenhofa Adverbaro

Statistiko kompilita de Fento Stancliff, oficiala 

statistikisto de Esperanto-Asocio de Nord- 

Ameriko, kun sia fidela helpanto, Roberto 

Betteridge, membro kaj eksinĝeniero de 

radio-stacio W. J. W. Akron, Ohio.

La Originala Verkaro estas kolekto de preskaŭ 

ĉio, kion verkis la Iniciatoro de nia lingvo, ĉi tiu  

sescentopaĝa libro entenas la antaŭparoladojn, 

traktojn, artikolojn, poem ojn, kaj preskaŭ ĉiun  

leteron, de Zam enhof. Statistiko pri la libro m on- 

tras ne nur tion kion aprobis la plej bona stilisto, 

sed tion kion li m em skribis.

La nom broj de la jena tabelo m ontras la oft- 

econ de ĉiu grava adverbo, kiu oftas pli ol naŭfoje  

en la tuta libro. Alia tabelo estas havebla por la 

aliaj, de taŭgulo, kiu povas m ontri m otivon por 

ties akiro. La nom bro pri la tutkvantoj por la 

korelativoj estas el la Enciklopedio, ĉar ĉiu K- 

korelativo havas ankaŭ gravan konjunkcian sen- 

con, nom broj por tio estas en aparta tabelo. La 

alia nom bro m ontras ĉiun alian sencon entute.

Ŝlosilo por la signetoj en la tabelo (oni uzis la 

literojn v kaj p, kaj la — , kiel ĉi sube m ontrate):

Adverbo el adjektiva radiko,

Adverbo el nom a radiko

Adverbo el verba radiko

Adverbo el propozicia radiko

Adverbo el afikso

»

»

Adverbo originala

m ontrita tiel: —  tute

» kore-

» sekve-v

poste-p  

eble—

» nur

948 nur
884 plej
830 kiel (entute)
825-tute
798 jam
770 nun
691 pli
650 tre
620 tiam
536 ankoraŭ
513 eĉ

498 ankaŭ
469 kiam (entute)
437 tiel
436 tial
375-multe
373 ĉiam
328 m em
324-bone
310 iom
245 eble—
201 -sole
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196 baldaŭ
191 neniam
180 ja
165 ofte
158 sekve-v
154-longe
146-frue
145-facile
142 tro
133 tie
125-efektive
125-sufiĉe
1 17 iam
1 16 ekzem ple-
116 poste-p
106 hodiaŭ
105 m alpli
96 kiom (entute)

91 tui
91 alm enaŭ
88 tiom
88 kore-
86 kom preneble-v
85 antaŭe-p
84 bedaŭrinde-v
82-absolute
80 ajn
73 kune-p
72-sim ple
71 kie (entute)
71 -forte
69 kredeble-v
66-rapide
61 -nove
61 preskaŭ

61 plu
58-egale  
56 supre  
54-plena  
53-aparte  
53 -necese  
53-certe  
53-pure  
53 am baŭ 
53 sendube-v 
49 persone- 
48-eterne  
48-nepre  
46-ordinare  
46-klare  
44 danke-v  
43 dum e-p 
40 regule- 
40-ĝuste
39- reciproke
40- alie  
38-konstante  
38 publike- 
37-speciale  
37-blinde
34 d fine-v  
34-precize  
33 ĉiujare- 
32 m orgaŭ 
30 kontraŭe-p  
30-kuraĝe 
29 precipe 
29-utile  
29 detale- 
28 siatem pe-

28-sam e
27-proksime
27-sim ile
27 jen
27 energie-
26 ĉie
26-oficiale
25 des
25 neniel
25 volonte
24 hieraŭ
24 nom e-
24 praktike-
23-alte
22-libere  
22 senpage-v
22 m alsupre
21-kelke
21 teorie-
21 ju
20-vane
20-subite
20-cetere
19-trankvile
l9-severe
18-perfektie
17-sincere

Kiel, konjunkcia 573, dem anda

Kiam , konjunkcia 347, aliaj

Kie, konjunkcia 50, aliaj

Kiom , konjunkcia 34, aliaj

Kial, konjunkcia 28, aliaj

—----------

N. —  Kopiado el tiu statistiko estas severe m alperm esata, 

kaj oni, forgesinte pri tio, riskos m alagrablan sekvon.

16 nenie
16 tium aniere
16-serioze
16-feliĉe
16-private
15-grave
1 5 -profunde
15 ĉiutage-
14-obstine
14-vere
14 ĉiufoje-
14 verŝajne-v
14 flanke-
13 neniom
13-atente
12 sam tem pe-
12 senhalte-v
12-paralele
12-akurate
12-prave
12-kom une
11-vaste
11 -apenaŭ
1 1 kiam aniere
10-ekskluzive
10 ĵus
10-varm e
aŭ ekkria 257 aŭ alia

122

21

62

30

Por ĉiuj gazetoj, revuoj, libroj; 
por ĉiaj presaĵoj,

Lge Leemstraat, 127 

ANTVERPENO.

La plej 

La plej 

La plej

malkara, 

akurata, 

bona,

1-3 presejo estas:

Koopera Societo Poŝtkonto : 1689.58

Telefono: 941,34
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Tuneloj kaj Pontoj en Urbegoj

Kiam oni konstruis la unuajn fervojojn, la in- 
ĝenieroj devis atenti pri la vojplano, ĉar la forteco 
de la lokomotivoj permesis tiri la vagonojn nur 
laŭ malgrandaj deklivoj. Kiam necesis preterpasi 
valojn kaj montojn, oni devis konstrui pontojn kaj 

ekfrapon de alia trajno, se mekanisto ne obeus la 
signalojn. Ankaŭ, pro tiu aranĝo, trajno ne devas 
halti en tiuj lokoj de direktŝanĝoj, se alia trajno 
estas tie en la sama minuto. Tiel oni havas tutan 
sekurecon.

bori tunelojn. La inĝeniera scienco ebligis, post 

malmultaj jaroj, konstruadon de mirindaj verkoj, 
en ĉiuj landoj; sed, en urboj kaj eĉ urbegoj, krutaj 

stratoj estis ofte uzataj, spite de malhelpaĵoj tre 
maloportunaj por la loĝantoj.

Plue, por certigi la sekurecon de la vojaĝantoj, 

la fervoj inĝenie roj ellensis kruciĝojn de vojoj laŭ 

malsamaj niveloj, per sistemo nomita, en kelkaj 
landoj « ŝafsalto », Tiamaniere, la trajnoj povas 
trairi la lokojn de direktŝanĝoj, ne timante flank-

La plivastigo de la aŭtomobil vetu rado montris 
de kelkaj jaroj, ke tiaj problemsolvo} estis tute 

taŭgaj por la urbegoj modernaj. Do, la urbestraroj 
pristudis la aferon, kaj, nun, en multaj urbegoj, 
tuneloj, subtervojoj, pontoj ebligis facilan iradon 
de piedirantoj kaj veturiloj. Oni povas citi: Stok- 
holm. Genova, Roma, ktp.

Nuntempe, en Paris, subtervojoj estas konstru- 

itaj por faciligi la aŭtomobilveturadon ĉe la pordoj 
de la urinigo. Per tiuj tuneloj la veturiloj, kiuj for-
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iras, ne riskas flankekfrapi la veturilojn, kiuj uzas precizigas la lokojn, kie oni konstruis la subter- 
krucitajn vojojn, kaj oni forigas danĝerajn ob- vojojn pri kiuj ni parolas. Per la aliaj, oni povas 
strukciojn. al si doni klarigon pri la konstruo de tiuj novaj

Por konstrui tiujn subtervojojn, oni ne haltigis 
la ĝeneralan veturiradon, kaj oni laboradis tia 
maniere ke la publiko ne vidis la gravecon de la 
laboroj. La armita betono estis ege uzata kaj ofte 

verkoj, kiuj baldaŭ estos tute necesaj en la mo- 
dernaj urbegoj pro la rapideco de niaj nunaj 
veturiloj.

Ni esperas, ke en venonta Bulteno ni povos

artaj arkaĵoj plibeligas la vojon, kiel montras la klarigi al niaj kolegoj la signalaron, kiu sendan- 
fotografaĵoj, kiujn ni prezentas, ĝerigas la veturadon en tiuj urbegoj, kiam, en la

La unua fotografaĵo estas pariza mapo kaj centra parto ekzemple, oni ne povas konstrui sub-
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f

\

tervojojn. Tiuj signaloj estas aŭtomataj kaj funk- 
ciiĝataj de la veturiloj mem. Malsimplaj pro- 
blemoj estas proponataj ĉiutage al la inĝenieroj 

kaj ni estos tre kontentaj koniĝi kelkajn solvojn, 

iu Inĝeniero.
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Novajoj el la Scienca Mondo

NOVAJ ELEKTRODOJ INDIKANTAJ LA pH *.

(Parolado de S-ino ROY-POCHON,

Inĝeniero ĉe la « Societe Rhone-Poulenc ».)

La pH, signo de acideco aŭ alkaleco de akva  

solvo, estas difinita rilate al hidrogena elektrodo. 

Sed tiu ĉi donas ekzaktajn rezultatojn nur danke  

al iu j prizorgoj kiuj kom plikas ĝian uzon. Plie, 

la hidrogena elektrodo ne estas uzebla en m ultaj 

okazoj. Por plifaciligi la m ezurojn, oni kreis se- 

kundarajn elektrodojn; du el ili faras la objekton  

de tiu kom unikaĵo.

La „ antim ona elektrodo " estas la plej sim pla 

el la konataj elektrodoj: bastoneto el pura anti- 

m ono estas m ergita en la solvo kies pH oni serĉas. 

Stariĝas inter la bastoneto kaj la solvo diferenco  

de potencialo proporcia al la PH. Oni gradigas  

la antim onan elektrodon per hidrogena elektrodo 

kaj solvoj kies pH estas konata. Kam po de utilig- 

ado: inter pH = 1 kaj pH = 11,5. Kaŭzoj de  

eraro: fortaj densecoj salaj, acidaj aŭ bazaj, fortaj 

oksidigaj aŭ reduktaj povoj. La aplikadoj de la 

antim ona elektrodo disvolviĝas en biologio, en  

prinutra kem io, en suker- kaj paperaferoj, en la 

industrio de la kolorantaj m aterioj.

La „ vitra elektrodo " konsistas en vitra m em - 

brano speciala kaj treege m aldika kiun oni m etas 

kontakte al la solvo. Stariĝas inter la solvo kaj la 

m em brano diferenco de potencialo proporcia al 

la pH. La gradigo estas nepre kaj devas esti kon- 

trolata ofte. Pro gia granda elektra rezistanco la 

vitra elektrodo postulas, por la m ezuro de la e. m . 

f., kom pleksan aparataron en kiu speciala trioda  

tubo, la elektrom etra tubo, estas uzata. Kam po 

de utiligado: de pH - 0 ĝis pH = 10. Kaŭzoj de  

eraro: tre fortaj salaj densecoj. La ĉefa avantaĝo  

de la vitra elektrodo estas ke ĝi estas nedependa 

de la oksidigaj au reduktaj povoj de la solvo. Ĝi 

estas utiligata en biologio, en la industrio de la 

tan-kaj bieraferoj kaj por la kontrolo de la banoj 

pornikelizaj kaj por arĝentizaj.

(E l bulteno de la « Ste Francaise des Electriciens » 

Esperantlingve.)

♦

Gama-Radiaĵoj. —  La publikigo  de G. J. SIZOO  

kaj D. COUM OU en „ Physica " (3, 921-935,

1936, N-ro 9) pri « The gam m a radiation of the  

UX com plex » (oni ankaŭ vidu „ Nederlandsch 

Tijdschrift voor Natuurkunde" 4, 120-123, 1937, 

N-ro 4, kaj „ Physikalische Berichten " 18, 338,

1937, N-ro 4) estas averto por tiuj esploristoj, 

kiuj tro fidus ankoraŭ ne sufiĉe kontrolitajn re- 

zultojn de esploroj rilate al la konsisto de gam a- 

radiaĵoj el radioaktivaj substancoj. Tian esploron 

oni kutim e aranĝas tiel, ke oni m ezuras la tra- 

penetran povon de la radioj tra plum bon, alum i- 

nion k.s.. La radiaĵo konsistu el diversaj kom pon- 

antoj kun ondolongoj l,, L,... La intensoj de la 

kom ponantoj estu l,, l,,.... ĉiu kom ponanto ab- 

sorbiĝas laŭ eksponenciala leĝo; la logaritm aj de- 

krem entoj estu M l( M ,,.... La transitajn fotonojn 

oni povas nom bri per Geiger-Mŭller-  

nom brilo aŭ alim aniere. La sentem oj de la nom - 

brilo jx>r la diversaj kom ponantoj (do la eksperi- 

m ente nom brata procentaĵo de la gam a-kvant- 

um oj trafantaj la nom brilon) estu S,, S,,.... Do la 

kvanto tuta m ezurata da kvantum oj trapenetrin- 

taj tavolon x centim entrojn dikan estas:

| = I,S1e'in>« + S2e'm’*

Oni m ezuras l por diversaj dikoj x. Grafiko de  

log l kiel funkcio de x por sufiĉe grandaj valoroj 

de x m ontriĝas kiel rekta lin io, respondante al la 

plej trapenetrem a kom ponanto en la radiaĵo. Eks- 

trapolante tiun ĉi rekton al x = O oni trovas 

l^i, kaj la kliniĝo de la rekto al ni donas m t .

Nun ni povas desegni grafikon de log. 

I - I|S 1e'm iZ kiel funkcio de x. Jam  ĉe m alpligran- 

daj valoroj de x tiu ĉi kurbo m ontriĝas rekta, kaj 

ni trovos l2S 2 kaj m ... Tiel ni povos daŭrigi la pro- 

cedon ĝis ĉiuj kom ponantoj estos trovitaj.

Uzante alian absorbantan m aterialon oni devos 

trovi la sam ajn valorojn por l,S ,, l2S2, ...... , sed

aliajn valorojn por M ,, M 2, .....

El M j, M 2, ....... oni tam en por ĉiu absorbanta

m aterialo povas kalkuli la ondolongojn |„ l2, .... .

uzante la teoriajn form ulojn eksperim ente kon- 

trolitajn por la gam a-absorbiĝo, nom e de Klein  

kaj N i ŝ i n a por la Com pton  - disĵetiĝo, de  
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H u I m  e por la fotoelektra efekto, kaj de B e- 

t h e kaj H e i t I e r por la kreiĝo de elektron- 

paroj. Tiuj ondolongoj, kalkulitaj el la absorbaj 

koeficientoj en diversaj m aterialoj, devos sufiĉe  

interkonsenti.

M ezurante la gam a-radiojn el la UX-kom plekso  

S iz o o kaj C  o u m  o u ne nur trovis diferencajn  

valorojn por I,, L, ....  kaj por l,S |, LS,, ...... el

eksperim entoj kun diversaj absorbom aterialoj, 

sed eĉ ili ne trovis ĉiam la sam an nom bron da  

kom ponantoj, lli klarigas tion tiam aniere, ke la 

esplorita gam a-radiaĵo verŝajne estas interna  

brem sradiado de la prim araj elektronoj en la 

radioaktiva atom o m em , ke ĝi do estas kontinu- 

spektra radiaĵo, kiuj en la diversaj m aterialoj en  

diferenca m aniero povas esti absorbata. Do la 

hom ogenaj m onokrom ataj kom ponantoj, kiujn ili 

ja klare estis trovintaj, nur povas esti ŝajnaj. Per 

fikcia ekzem plo ili m ontras en la citita artikolo, 

kiel kontinua spektro povas evidente ŝajni m or.o- 

krom ata, se oni uzas la priskribitan m etodon.
(E l nederlandaj gazetoj —  F.J. Belinfante esperantigis.)

♦

La unua internacia kongreso pri kurtondoj 

okazis en Vieno (Aŭstrio) de 12.VII ĝis 19.VII 

1937. La nom bro de la kongresanoj estis ĉ. 400  

el 27 ŝtatoj.

La elektrajn ondojn kun ondolongo sub 30 m . 

ni nom u kurtondoj (A. Short waves, G. Kurz- 

wellen, F. Ondes courtes, I. Onde corte). (V idu la 

paĝon de teknika vortaro.)

Ĉe tiu kongreso estis pritraktataj laŭ la teoria 

flanko la m etodoj de produkto de kurtondoj, ilia  

uzo por la esploro de strukturo de la m aterio kaj 

por la esploro de la plej altaj tavoloj de la atm os- 

fero (jonosfero) kaj la biologiaj efikoj de la kurt- 

ondoj; laŭ la praktika flanko ilia apliko en m edi- 

cino, aviado kaj televizio. Apliko ĉe radio ne estis  

pritraktata. Konform e al tio la kongreso estis  

dividita en tri sekciojn. 1. fiziko; 2. biologio; 3. 

m edicino. La plej gravaj referatoj pri produkto de  

kurtondoj tem is pri ilia plej m oderna generatoro, 

la m agnetrono Oni vidis, ke oni ĉiam pli kaj pli 

sukcesis m allongigi la ondolongon. Tiurilate la ĵus 

atingita rekordo por neam ortizitaj ondoj estas on- 

dolongo de 4,9 m m . En la m edicina sekcio estis la 

plej grava diskuto, ĉu kaj en kia grado la kurac- 

efiko  de la kurtondo dependas de la per ili kaŭzita  

varm igo.

La tuta nom bro de la paroladoj estis ĉ. 1 10 ĉu 

referatoj, ĉu originalaj sciigoj, lli estis farataj en 

unu el la kvar lingvoj de la kongreso (A.G .F.I.). 

Tradukoj de la paroladoj ĝenerale ne estis farataj. 

Oni do vidas, ke la « trilingva interkonsento » ne 

sufiĉas kaj ke oni estis devigata akcepti kvaran  

lingvon, en tiu okazo la italan.

La kunvenoj okazis en la ĉam bregoj de la fam a 

Aŭstria Teknika M uzeo. Tie estis ankaŭ aranĝita  

speciala ekspozicio parte aktuala de firm oj liver- 

antaj la aparatojn, parte historia. Tie estis laŭ la 

stilo de la Teknika M uzeo ĉiuj objektoj populare 

priskribitaj; ĉe tio estis uzataj la germ ana kaj 

angla lingvoj. Ĉar la kongreso havis sukceson, oni 

decidis okazigi la duan kongreson por kurtondoj 

post tri jaroj.

SIRK.
♦

Svedaj Inventistoj. — En artikolo en « Sveda 

Eksporto » diras s-ro A. F. Enstrdm , prezidanto de  

la Sveda Akadem io por Teknika Esploro, ke la 

industria prospero kaj la m ondvasta eksporto de  

Svedujo grandparte dependas de teknika lerteco  

kaj inventem a spirito de la svedoj, nom e tio ebl- 

ig is kiel eble plej efikan utiligon de la naturaj 

riĉaĵoj.

Konsiderinda nom bro da gravaj svedaj eksport- 

industrioj ŝuldas sian ekziston al originaj svedaj 

inventoj, teknika lerteco kaj laborekonom io.

La plej m alnova kaj plej bone konata el la 

svedaj specialindustrioj estas la preskaŭ centjara  

alum etindustrio, kiu baziĝas sur la invento de la 

sekurecalum etoj de la svedo G. E. Pasch, kaj sur 

la genia aŭtom ata alum etm aŝino de L. Lagerm an 

enkondukita antaŭ ĉirkaŭ sesdek jaroj kaj eĉ 

hodiaŭ preskaŭ unika. La Sveda Alum etkom panio  

havas nun m ondvastan agadon kun ĉirkaŭ 140  

subsocietoj kaj kontrolas la alum etindustrion en 

ĉirkaŭ tridek landoj.

La granda sveda inventisto Gustaf de Laval 

inter aliaj eltrovaĵoj inventis la laktoseparatoron  

kaj kaŭzis la estiĝon de la Kom panio Separatoro, 

la plej granda entrepreno siaspece en la m ondo  

kaj kun m ultaj fabrikoj en diversaj landoj. De 

Laval inventis ankaŭ la unuajn vaporturbinojn, 

nun fabrikatajn de la Vaporturbina Kom panio de 

Laval, kiu havas grandan eksterlandan m erkaton.

La gvidanta fabrikanto en Skandinavio de elek- 
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frajoj, ASEA (Ĝenerala Sveda Elektra Kom panio), 

ŝuldas sian ekziston al la inventisto J. W enstrdm , 

kiu inventis la trifazan sistem on. Ĝi nun havas 

m ondvastan m erkaton kaj ekipas elektrajn sta- 

ciojn, elektrajn fervojojn kaj aliajn elektrajn esta- 

blaĵojn tra la tuta m ondo.

La fratoj Ljungstrdm inventis la vaporturbinojn  

de Ljungstrdm , kiuj estas konataj tra la tuta m on- 

do kaj havas m ondrekordon rilate al ekonom ia 

vaporkonsum o.

La Telefonkom panio L. M . Ericsson, unu el la 

gvidantaj eksportantoj en la m ondo de telefonoj, 

aŭtom ataj telefonŝaltilo j kaj m ultaj m alaltkuren- 

taj specialaĵoj, estiĝis el la inventoj de la telefon- 

pioniro L. M . Ericsson. Ĝi havas nun fabrikojn en  

ĉirkaŭ dek landoj kaj telefonajn koncesiojn en  

diversaj partoj de la m ondo.

La Kom panio Gasakum ulatoro, AGA, bazis sian  

m ondfam an fabrikadon de lum igaparatoj, precipe  

por navigado, vojoj kaj aviado, sur la inventoj de  

la nobelprem iito D-ro Gustaf Dalen por utiligo de  

la acetilengaso. Tiuj inventoj, m allonge dirite, 

konsistas el sekura m aniero konservi acetilen- 

gason en ŝtalaj ujoj, aŭtom ata aparato por produk- 

ti interm itan lum on, kaj la m agia sunsalvo, kiu  

aŭtom ate funkciigas la lum on ĉe noktiĝo kaj es- 

tingas ĝin ĉe tagiĝo. La lasta invento de Dalen  

estas tre ekonom ia kuirforno kun kontinua brul- 

ado kaj konservado de varm o, nun vendata per la 

m ondvasta organizo de la kom panio.

La bonkonata industrio de SKF por glob- kaj 

rullagroj baziĝas sur la invento de D-ro Sven 

W ingquist de lagroj kun sferaj globetoj, kaj ĝi 

estas nun en sia speco la gvidanta entrepreno en  

la m ondo.

La Kom panio Electrolux, krom tio ke ĝi estas 

gvidanta internacia produktanto de polvsorbiloj, 

nun fabrikas kaj vendas ankaŭ la rim arkindajn  

hejm ajn m alvarm igŝrankojn, kiuj baziĝas sur in- 

vento de B. von Platen kaj C. G. M unters. Ĝia 

vendorganizo am pleksas preskaŭ la tutan m on- 

don.

Elektriska Svetsnings A. B., dank' al la invento  

de O. Kjellberg de la kovrita elektrodo, fariĝis 

internacia pioniro de elektra veldado.

Troviĝas m ultaj aliaj bonkonataj svedaj in- 

dustrioj, kies fundam ento por sukceso estas sve- 

daj inventoj kaj teknikaj plibonigoj. Tipaj ekzem - 

ploj estas la geniaj precizm ezuriloj de C. E. Jo- 

hansson, eksterordinare gravaj por la m aŝinin- 

dustrio en la m ondo, la senm eĉa parafinforno fa- 

brikata de B. A. Hjort & Co., kaj la nova Hessel- 

m an-motoro, en kiu peza oleo estas bruligata de  

elektra fajrero sub m alalta prem o kiel en ordinara 

petrolm otoro. Aliaj bonkonataj svedaj inventoj 

estas la vaporakumulatoro de Ruth kaj la elektraj 

ercoserĉaj instrum entoj nun uzataj en ĉiuj partoj 

de la m ondo, inventitaj de Karl Sundberg kaj H. 

Lundberg.

En la konstruteknika kam po la firm o de konsil- 

antaj inĝenieroj A. B. Vattenbyggnadsbyran (V.B. 

B.) faris rim arkindan laboron en diversaj partoj 

de la m ondo.

Inter la svedaj industrioj bazitaj sur granda 

teknika lerteco kaj organizkapablo la ŝipkonstrua  

industrio staras tre alte kun la konata Gdtaverken 

en Gotenburgo kiel gvidanta entrepreno.
(Sved-internacia Gazet-servo.)

♦

Elektraj relajoj je mekanika resonanco kaj la 

teledirektado) sen pilota fadeno. — En pasinta  

parolado, S-ro M arius Lavet, inĝeniero, prezentin- 

te m allonge la teoriajn konsiderojn kiuj povas 

gvidi por la konstruo de relajoj je m ekanika reso- 

nanco, ekzam enis la plenum otajn kondiĉojn, en la 

okazo de m ultnom braj funkci igadoj sen pilota  

fadeno, por m alebligi la konfuzojn kaj la m al- 

ĝustajn m anovrojn, tiel kiel por redukti la poten- 

con de la sendaj generatoroj. Li speciale studis la 

m alutilan influon de la frotoj kaj de la fortaj kiuj, 

pro la parazitaj fluoj kaj la fungciigaj organoj, 

agas sur la oscilatoro, perturbante ĝian propran  

periodon.

Enkalkulante la am ortizon, la elektran efikecon  

kaj la m ekanikan energion am asigitan en la vi- 

brilo, oni povas starigi precizajn kom parojn inter 

la diversaj sistem oj de resonancaj relajoj. La re- 

la joj kies frekvenco estas tre alta (m usika fre- 

kvenco) prezentas tre grandan intereson ĉar oni 

povas plenumigi de ili gravan m ekanikan laboron, 

ne perturbante ilian propran periodon; la relajoj 

kies osciloj estas relative m alrapidaj ebligas re- 

dukton de la potenco elektra de funkciigo.

La aŭtoro elm etis poste la rezultatojn de la 

serĉoj, de li kom encitaj de dekduo da jaroj, por 

plibonigi la relajojn funkciigitajn de ritm aj elek- 

trom agnetaj im pulsoj kaj kunigitaj al riceviloj di- 
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verssistem aj (kontaktoj je m alfruigita ferm ado, 

dentradoj, al trudiĝi taj m otoroj je vibradoj, ktp.).

Bonaj rezultatoj estis ricevitaj per m alm ulte 

am ortizitaj oscilatoroj, grandam plekse m ovitaj de  

instalaĵoj kiuj forigas la elektromagnetan forton  

tuj kiam la am plitudo superas valoron iom ete 

m algrandan. La transsendado povas esti farata, 

uzante la teron kiel revenkondukilon, per konti- 

nua gluo periode rom pita aŭ m alforte ondigita. 

Oni povas ankaŭ sin turni al transsendadoj per 

portantaj fluoj m odulitaj, ricevitaj de polarizitaj 

relajoj, agorditaj por la m odulfrekvenco kaj provi- 

zitaj je rektifantaj sistem oj. La teledirektado je  

tre grandaj distancoj estas efektivigeblaj per alt- 

frekvencaj fluoj gviditaj de ekzistantaj lin ioj kaj 

sim ple detektitaj ĉe la ricevo. Potenco je grado  

de m ikrovato ebligas ekm ovi pendolon translok- 

antan sekure hidrargan tubon de la tipo 5 A, 

250 V.
(La tuta parolado estas leginda en la bulteno  

de la Franca Societo de Elektristoj, kiu pu- 

blikigis tiun esperantlingvan resum on.)

♦

La Barbifloro, nova, diureziga, vegetala rimedo 

(el Nederlandaj Hindoj). — La alkaloidaj kom - 

pleksoj, la glikozidaj, la sintezaj rim edoj, havas 

diversajn m alavantaĝojn kiujn ne havas la veget- 

aĵoj, nom e, kiel diurezigilo, la Barbifloro enkon- 

dukita en Francujon de D-ro ATTENDOLI. La di- 

gitalaĵoj estas toksaj, la teobromino  okazigas daŭ- 

rajn cefaleojn, la hidrargaj kom ponitaĵoj havas 

kontraŭindikojn, la kubebo, la skilo, la junipero, 

incitas la renan epitelion ktp. La Barbifloro (no- 

m ita: koem is koetjing, t.e. kat-lipharo) havas 

m ultajn avantaĝojn: ĝi povas esti longtem pe uza- 

ta; ĝi ne kongestigas la renojn, ne agas al koro aŭ  

al hepato, plibonigas la fosfaturion ne tro alkali- 

igante la urinon, solvas la Kolesterinon kaj la 

kristalojn el grasaj acidoj, forigas la edem ojn seg- 

m entajn aŭ m allim igitajn; ĝi favore influas al 

spiraj, vidadaj, ktp. perturboj, kaŭzitaj de nesuf- 

iĉa elim inado per la urinoj.
El la Barbifloro oni devas utilig i la foliojn, kaj 

la pintaĵojn (L. Sum m itates); la folioj posedas 

iom  da radioaktiveco, kio klarigas kial ili faciligas  

la elim inadon de la urata acido. Oni posedas en la 

Barbifloro tute bonan diurezigilon, kiu pliigas 

la kvanton de la urinoj, kaj la elim inon de la ureo, 

de la kloridoj, de la urata acido; ĝi estas reko- 

m endinda kontraŭ la litiazo, la oligurio, ktp., ofte  

ĝi utilos ĉe hepatm alsanuloj.
(E l « Phare M edical » de Paris —  esperant- 

lingva resum o.)

♦

Kolesterolo kaj la hormono el la ŝelo de la 

superrenaj glandoj. —  D-ro Rosenheim kaj D-ro  

H. King diras, ke ili ŝanĝis la substancon unua- 

grade produktitan per oksidigo el Kolesterolo, 

(kiu estas nesaturita alfaglikolo), per plua m odera  

oksidigo, al treege aktiva substanco, kiu apartenas 

al la klaso diosfenola, kaj nom iĝas diosterolo. Je 

ĝia eksterordinara m aloksidiga kapablo kaj aliaj 

ecoj, ĝi sim ilas al la horm ono ĉe la ŝelo de la 

superrenaj glandoj. Oni sugestas, ke ĉi tiu sub- 

stanco eble estiĝas el kolesterolo per grada oksid- 

iĝo, tiel ke la alfa-glieolo unue estiĝas kiel m eza  

produktaĵo; tio klarigus la pozicion kaj funkcion  

de la kvara oksigena atom o, kion oni ĝis nun ne  

povis konstati.
El « Nature », —  esperantigis S-ro Bluett.

♦

Polarografaj esploroj ĉe serologia diagnozo de 

kancero. —  Pluajn eksperim entojn pri sia « pol- 

arografa » m etodo, por konstati la ĉeeston de al- 

bum inoj, raportas D-ro Brdicka. Ĉi tiu m etodo, 

laŭ la pretendoj de la aŭtoro, havas valoron ĉe la 

diagnozo de kancero, kvankam kelkaj akutaj 

kazoj de inflam o kaj febro donas sim ilan reak- 

cion. Li atribuas la efikon je la polarografa grafik- 

aĵo (t.e. flua intenceco rilate al voltkvanto), al la 

disulfidaj grapoj.
El « Nature », —  esperantigis S-ro Bluett.

♦

Nova Muzeo uzas Esperanton. — La Urba 

Ksiloteko Cormio (ksiIoteko, el greka lingvo: 

xylon-ligno, kaj theke-tenejo) estas kolekto de  

arbaj specoj kun lnstituto por la zorgo de la arboj 

kaj por la studo kaj la aplikaĵoj de la ligno; ĝin  

in iciatis, antaŭ tridek jaroj, D-ro Raffaele Corm io  

kiu transdonis ĝin, en 1934, al la scienc-kulturaj 

Institucioj de la M ilana Kom unum o: D-ro Corm io  

daŭrigis kaj daŭrigas la direktadon de la Ksilo- 

teko m em .
La kolektoj de la Urba Ksiloteko Corm io ente- 
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nas nun preskaŭ 4.000 lignajn specim enojn de  

diversaj dim ensioj: ekde tiuj de poŝa tabuleto  

ĝis tiuj de grandaj branĉoj aŭ de tutaj arboj, or- 

digitaj en raciaj vitrom ebloj, science determ initaj 

kaj vaste ilustritaj per konvenaj surskriboj ĉe ĉia  

specim eno, kaj per specialaj slipoj aranĝitaj por 

ĉiu el ili.

Jen la diversaj kolektoj, laŭ kiuj estas dividita  

la Ksi Ioteko:

1) kolekto de sanaj lignoj de specoj el Eŭropo  

kaj el ĉiuj aliaj partoj de la m ondo;

2) kolekto de lignoj difektitaj de parazitoj;

3) kolekto de antikvaj lignajoj (ekde la bronz- 

epoko ĝis la Rom a kaj m eza epoko);

4) kolekto de lignospecim enoj, ilustrantaj kel- 

kajn eksperim entajn studojn plenum itajn de la 

lnstituto pri la kondutado de la diversaj specoj 

dum  la tem po kaj en la diversaj lokaj kondiĉoj;

5) estos baldaŭ pretigitaj: tre riĉa kolekto de  

la m ultenom braj aplikajoj industriaj kaj m etiistaj 

de la ligno, de la artaj aplikajoj (ksilografioj), kaj 

fako dediĉita al la torboj, lignitoj kaj karboj.

Por kom pletigo de la antaŭdiritaj kolektoj da  

lignospecim enoj, la Ksiloteko enhavas ankaŭ:

a) kolekton de anim alaj kaj vegetalaj parazitoj.

b) kolekton de folioj, floroj, sem oj kaj fruktoj 

de arbaj plantaĵoj, de kiuj oni posedas la ligno- 

speci m enon;

c) vastan fotografan sliparon;

d) fakan bibliotekon;

e) kolekton de bibliografia m aterialo pri la 

ligno kaj la arba botaniko, entenanta pli ol 10.000 

term inoj.

Unu el la ĉefaĵoj de tiu M uzeo estas uzado de  

Esperanto kun la lingvoj italaj, francaj, anglaj, 

germ anaj kaj hispanaj. Grandaj seslingvaj tabuloj 

klarigas bonege la riĉajn entenajojn de la M uzeo.

M ultajn gratulajojn al niaj Italaj sam ideanoj, 

pro tiu grava sukceso.
(E l Esperanto)

♦

Keikaj aspektoj de la normigado de la ekvacioj 

de elektro. — Rem emorigante la jam konitajn  

procedojn de norm igado de la M AXW ELL'aj ek- 

vacioj, kaj indikante novajn, Siro L. Bouthillon, 

ĉef-inĝeniero de Francaj Telegrafoj, diskutis ilia jn  

respektivajn m eritojn kaj m ankojn, ĉe la Franca  

Societo de Electristoj.

Li studis, en la diversaj okazoj, la form on pre- 

nitan de la LORENTZ'aj ekvacioj kaj de la relativ- 

istaj ekvacioj de elektro.

Li elm etis kaj kom entariis la ideojn de M . A. 

SOM M ERFELD pri la difino de la m agnetaj gran- 

doj.

Fine, elsariginte la diferencojn de naturo, kon- 

cerne la eblecon de geom etria prezentado, inter 

la elektraj vektoroj kaj la grandoj karakterizantaj 

la m agnetan kam pon, li prezentis la tem on de la 

uzo de tensoraj priskribajoj en la esprim o de la 

leĝoj de elektro kaj m agnetism o.
(E l bulteno — esperanta teksto — de la 

Franca Societo de Elektristoj.)

♦

Metro-sistemo en Ĉinujo. —  La ĉina registare 

decidis akcepti kaj enkonduki la m etro-sistem on. 

Unuoj estos: triona m etro, duona kilogramo kaj 

unu litro. Ĝis nun oni uzis en ĉinujo m ezur-siste- 

m on, kiun kreis Huang-Ti 2700 jarojn a. Kr. Ties  

bazo estis tia peco de bam buo inter du nodoj, kiu  

uzante kiel fajfilon cert-altan sonon donis. La 

m alpleno de bam buo-peco estis la unuo de kub- 

m ezurilo. (E l USE —  EĤO).
♦

Informoj. — Fotografaĵoj, kiujn oni faris je  

alteco de 30.000 futoj super la tero dum la suna 

eklipso je la 8-a de Junio, m ontras, ke krom la 

korono ekzistas ĉirkaŭ la suna brilaĵo, kies dia- 

m etro estas pli ol unu m iliono da m ejloj. —  Kiam  

pied-fingro estas vundita, okazas du eksentoj de  

doloro, ĉar la sento venas al la cerbo per du diver- 

saj nerv-sistem oj. —  Oni diras, ke la floroj de  

hydraneea iĝas rozkoloraj anstataŭ bluaj ne pro  

la influo de la fero, (kiel oni ĝis nun kredis), sed 

pro tiu de la alum inio en la grundo. —  Laŭ refe- 

rato, kiun oni legis al la Institution of Electrical 

Engineers, oni proponis uzi (anstataŭ la decibelo) 

por la m ezurado de la bruo unuon, kiun oni nom is 

« phon ». Oni difinas ĝin jene: « La norm a tono  

estu ebena sinusoida vico da sonaj ondoj, kiu  

eliras el pozicio rekte antaŭ la observanto, kaj 

havas frekvencon de 1000 cikloj ĉiusekunde. » 

Oni ankaŭ priskribis generatoron de bruo, per kiu  

oni povas variigi la intensecon de po dek sim plaj 

tonoj; kom binante ilin oni povas im iti m ultajn  

specojn de bruo.
(E l « Nature » —  esperantigis S-ro Bluett.)
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Paĝo de Teknika Vortaro

PRI « TONELO »

(el letero de S-ro Le Brun).

Kun intereso m i legis en la Julia num ero la 

leteron de S-ro Long pri TONELO. Vere estas ne- 

eble tute eviti hom onim ojn en Esperanto, sed 

kiam , per la uzo de vorto, kiu jam ekzistas en I? 

lingvo, oni facile povas eviti ilin kaj tiam aniere  

forigi konfuzon, la m alaprobo de S-ro Long ape- 

naŭ praviĝas. Li opinias, ke la kutim o estas pli 

bona argum ento. M i konsentas, tam en estas bonaj 

kaj m albonaj kutim oj, kaj kiam elekto inter la 

enkonduko de bona kaj tiu de m albona kutim o  

ankoraŭ estas farebla, ŝajnas al m i, ke ni devas 

preferi la bonan, kaj kiel plej eble eviti tiajn  

esprim ojn' «tino en tino», «tuno pezanta tri- 

onon da tuno » kontraŭ kies uzo S-ro Long ne  

vidus kialon.

« Tonelo » estas unuo de m ezuro, kaj sam e  

kiel ni uzas nur la vorton « m etro », ĉu la m etro  

estas lin ia, kvadrata aŭ kuba, ni racie povas uzi 

« tonelo » kun adekvata adjektivo por m encii la 

diversajn specojn de tonelo: peza, volum ena, ŝi- 

pa, m etra, angla aŭ usona, ktp. Agante tiam a- 

niere, ni enklasigas m ezurunuon kun m ezurunuo  

kaj evitas tute ne necesan konfuzan m iksaĵon da  

diversaj aĵoj.

♦

PRI MALLONGAJ ONDOJ AŬ KURTONDOJ 

(el noto de S-ro Sirk).

M i proponas la Term inon « Kurtondoj », ĉar 

« m allongaj ondoj » ŝajnas tro peza por vorto de  

nun ofte uzota en radio kaj m edicino, kiu ver- 

ŝajne eniros la ĉiutagan vivon. Krom tio « m al- 

longaj ondoj » ne ŝajnas sufiĉe klara, ĉar oni ne  

tuj vidas ke tem as pri certaj elektraj ondoj. Se

pli poste iom  post iom  el tio evoluiĝos la adjektivo  

« kurta » unue en la faka, pli poste eble en la ĉiu- 

taga lingvo, m i vidus en tio nenian m alutilon.

En nia Bulteno 47a, Majo 1937, aperis artikolo pri la 

artefaritaj lagoj kaj la barajoj, en kiu estis montrataj du 

vidajoj de barajoj. Al tiuj fotografaĵoj ni povas, hodiaŭ, 

aldoni alian, kiu estas kurioza. Tiu baraĵo estas konstruita 

dum 1935, en tre mallarĝa valo, ĉe « Sautet » en la francaj 

Alpoj. La lago estas 350 hektarojn granda. La baraĵo estas 

laŭ la tipo « arkaĵo »; ĝia alteco estas 136 m. kaj ĝia 

largeco 80 m.; sur la fotografaĵo oni povas ankaŭ vidi mal- 

supre la elektran uzinon, kiu estas unu el la sendantaj 

elektran fluon al Paris.
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Paĝo de Esperanto kaj Komerco

NOVA KOMERCA ARTO EN JAPANUJO.

S-ro Tacuĵi Furuta, 

Direktoro de Japana Asocio de Komercaj Artistoj 

(estro de la Komerca Muzeo de Okajama)

Jam neniu neas altan valoron de japana belarto  

Sed hom oj ofte em as ignori nove evoluantajn  

praktikajn artojn, precipe kom ercan belarton.

En m alnovaj tem poj, la belaj artoj estis desti- 

nitaj kiel distraĵoj por aristokrata aŭ privilegiaj 

klasoj. Sed tio ne estas esenca karaktero de la 

vera arto. La arto devas servi al la tuta popolo, 

kaj kontentigi ilian ĉiutagan deziron plibeligi kaj 

valorigi la vivon. Ĝi devas esti utila faktoro en  

praktika vivo de 1'produktanta hom aro, kaj ne  

devas esti la vanta luksaĵo por la konsum em a pri 

vi legi ita personaro. Jen estas la vera tasko de  

l'vera arto. Sub tiu ĉi konvinkiĝo naskiĝas la nova 

m ovado de l'kom erca arto.

Oni nom as ĝin germ ane « Gebrauchsgraphik », 

angle « Com m ercial Art », usonane « Advertis- 

ing Art », kaj france « l'Art publicitaire ». Sed 

ĉiuj tiuj ĉi term inoj ankoraŭ ne kontentigas nin. 

lli nur m em origas la m om enton de ekvekiĝo de  

tiu ĉi arto. Sed ni jam  pliriĉigis la enhavon de tiuj 

ĉi vortoj per vastaj spertoj kaj profundaj kom - 

prenoj. M i provas uzi vorton « Vokm ontranta  

Arto ». Aŭ eble vorto « Industria Arto » pli taŭ- 

gas en la senco, sed tiu ĉi vorto estas jam ofte  

uzata por alia skolo de belarto.

Nia « Kom erca Arto » ne sim ple celas kom er- 

cajn reklam adojn, sed ankaŭ ĝi plenum as la tas- 

kojn de presado, konstruado, lum igo, form igo de  

kom ercaĵoj, pakado, m ontrado, am uzo, klerigo, 

ktp. Estante la rezulto de m oderna progreso de  

industria tekniko kaj ekonom ia situacio, ĝi sam - 

tem pe estas kazo de ilia plua progreso. Ĝi ne sim - 

ple observas kaj sekvas la postulojn de 1'popolo, 

tam en ĝi plie edukas, kaj elvokas la altajn senti- 

m enton, racion kaj volon de Parnaso. Kaj sam e  

ĝi kulturas la produktantojn fari ekonom ian kaj 

altgustan kom ercaĵon.

Kom ercaj artistoj devas esti produktantoj de  

I' ĉiutaga popola kulturo, kaj arta gvidanto de  

ekonom ia vivo.

(E l Esperanto Nippon —  esperantlingve.)

Nova Esperanta Komerca Korporacio  

en Tokio projektata.

Faciligo kaj progresigo de internaciaj kom ercoj 

estas grava kaj necesa tasko de seriozaj hom oj en  

ĉiuj landoj nuntem pe. Kaj por tio devas m ulte  

servi la praktika uzado de Esperanto. Kelkaj sam - 

ideanoj klopodas restarigi la Esperantistan Kom er- 

can Korporacion en Jokoham a, kiu vigle funkciis 

antaŭ la granda tertremo en 1921 Nun ankaŭ en  

Tokio kelkaj konsciaj sam ideanoj projektas eks- 

portadon per Esperanto, lli intencas kom erci ja- 

panajn m alkarajn m anlaboraĵojn, kiel ludiloj, ar- 

tefaritaj floroj, kam paranaj artaĵoj ktp. por la 

aĉetantoj de ĉiu anguloj de la m ondo. Por la suk- 

ceso, la subtenado de agem aj sam ideanoj de I' tuta  

m ondo estas sincere dezirata.

Interesitoj adresu al S-ro Teiĵu M aie ĉe Koto- 

buki Arkitektura oficejo Inacuke-N iŝi-m aĉi 1-62, 

Ooĵi-ku Tokio; aŭ al S-ro M unecugu Jam asato ĉe 

SKF, Sanshin Bld. Hibija, Tokio.
(E l Esperanto Nippon —  esperantlingve.)

♦

ESPERANTO KAJ KOMERCO

postulas kreadon de Komercistaj 

grupoj en ĉiuj landoj. Tio estas 

urĝa kaj necesa afero. Skribu al: 

Esperanto kaj Komerco, 23 Rue 

N.-Dame des Victoires, Paris 2".

Baldaŭ aperos la « Tutmonda Adresaro », 

la 15-an decembro 1937.

La prezo de la enpresigo kun alsendo de la 

Adresaro, kostas nur 1 angla ŝil. aŭ svis. fk. (aŭ  

2 1/2 intern. poŝtresp. kuponojn). La sam aj kostoj 

estas por aldono de deziro pri interŝanĝo de lete- 

roj, ilustritaj poŝtkartoj, poŝtm . ktp., do entute  

2 ang ŝ. aŭ 2 sv. fk. aŭ 5 int. poŝtresp. kup. —  

Akceptotaj estas en Adresaro ĉiuj esperantistoj, 

sed ankaŭ « koteloj, kafejoj kaj m agazenoj », por 

helpi al la vojaĝantaj sam ideanoj, lli nur indiku: 

Firm on, adreson, kiaranga. La prezo estas la du- 

obla, do 2 ang. ŝ. aŭ 2 sv. fr. aŭ 5 int. poŝtresp. 

kup. Skribu al lnternacia E.-M uzeo, W ien, I Neue  

Burg, Aŭstrio.
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Ora numero de The British Esperantist (speciala  

ekstervica num ero). —  En la 48-paĝa num ero la 

leganto trovas abundon de valoraj kaj interesaj 

artikoloj: Rem em oroj pri m ia patro (Adam Za- 

m enhof) —  Artikolo pri la fruaj, m alnovaj pioni- 

roj, precipe anglaj, kiuj form as belan kaj konside - 

rindan galerion —  Artikolo pri la unuaj kongresoj 

—  Artikolo pri la traduklaboro de la Biblio. —  

Tipografie ĝi estas unuaranga. La prezo estas 3 

respondkuponoj. M endebla ĉe: The British Es- 

peranto Association (Yuc.), 142 High Holborn, 

London, W .C. 1.

Toyokiti Takase: Pri la Rilatoj inter Kemiaj 

Strukturoj kaj Fiziologiaj Agoj. —  Tradukis el la 

japana, T. Hattori. Eldonis Librejo Kaniya, Tera- 

m ati-ebisugawa, Kioto, Japanujo, 1937. IIO P. 

sur luksa papero. Form ato 15x11.5 cm . Lukse  

bindita. Prezo Y. 5.00 afrankite por eksterlando.

D-ro Takase estas lektoro ĉe Im peria Univer- 

sitato de Sendaj, Japanlando, kaj estas konata  

talentulo en la kam po. La lastatem paj progresoj 

en farm akologio estas rim arkindaj, kaj la aŭtoro, 

en 22 ĉapitroj, esploras la diversajn m edikamen- 

tojn, kiuj agas al niaj organoj. Ĉi tiu libro donas 

la sistem igon de la progresoj de la plej lastaj tagoj 

kaj sugestojn por la estonto.

La esperanta traduko estas farita de S-ro Hat- 

tori, nia konata kaj ŝatata kolego, en la intim a  

rilato de la aŭtoro. La traduko estas tute fidinda, 

ŝajne.

Scienca Gazeto. —  Enhavo de la N-ro 33, M a- 

jo-Junio: La plantoj enhavantaj eŭgenolan oleon, 

P. A Nesterenko kaj I. Gudkov; Konkordanco al 

la Originala Verkaro, F. Stancliff; Etnografia Fako  

de AEI, La Siuaj Indianoj.

En Esperanto-lernanto (Japana Esperanto Insti- 

tuto) legu m edicinan artikolon: « Gejunuloj estu  

'astaj ».

En USE— EHO (Rum anujo), niaj kolegoj trovos 

kelkajn sciigojn pri novaj latinaj vortoj sub la 

titolo « Ni lernu latine ». Interesaĵo kaj kurioz- 

' aĵo.

Jen nova ĵurnalo: LA VIPO; ĝi naskiĝis en la 

kliniko de LITERATURA M ONDO en aŭgusto  

1937. Generis: la sopiranta popolo kaj la m ortinta  

Pirato —  Edukas. Frapas ĉium onate. Jara abo- 

no 3.50 danaj kr. Postulu senpagan specim enon 

de Libro-Servo, Haderslev, Clausensvej 26. Giro: 

13652.

Hungaraj brodaĵoj. —  Verkis Ladislas de Spo- 

larich, direktoro de ŝtata virinindustria instituto. 

24 p. 15x23 cm . Eldonis Hungara Esperanto-Fe- 

deracio, s-ro J. de M ihalik, Bejczi-ut. 1, Sashalom , 

Hungarujo.

Enhavas plejparte ilustraĵojn (25), kiuj prezen- 

tas la belegajn hungarajn brodaĵojn en variaj m o- 

deloj. La broŝuro ĉefe interesos virinojn. Petu  

ekzem pleron al la Hungara Federacio.

Raportoj kaj konkludoj de la lnternacia Kon- 

ferenco: Esp. en Moderna Vivo, Paris, 1937, 14- 

17 m ajo, okaze de la internacia ekspozicio de  

artoj kaj teknikoj en la m oderna vivo, Paris, 1937. 

Form ato: 14x21 cm .; am plekso: 142 paĝoj; pre- 

zo: 10 fr. fk. —  Raportoj de la bonsukcesinta  

konferenco, kiu konferenco laboris laŭ kvar sek- 

cioj; nom e: l-a sekcio: Esp. en lernejoj. 2-a sek- 

cio: lnternacia trafiko. 3-a sekcio: Sciencoj puraj 

kaj aplikataj. 4-a sekcio: Intelektaj interŝanĝoj. 

Jen la rezulto de serioza laboro; ĝi prezentas gra  

van, jam parte plenum itan laboron. Ni tute ku- 

raĝe povas konstati, ke la kongreso estis m odela  

rilate je tem o kaj laboro kaj ke ĝi havis bonajn  

projektojn kaj saĝajn pensojn. La referencoj kaj 

enketoj de la fakuloj estis bonaj kaj priparol- 

indaj. Troviĝis ja ĉiam sanaj konkludoj kaj rajtaj 

rezolucioj. Entute la raportaro m eritas plene, ke  

la esp.-istaro detale studu ĝin, ĉar ĝia enhavo  

estas valorplena.

OFFICIALA VORTARO DE ESPERANTO  

de S-ro GRENKAMP.

La esperantistaro akceptos certe kun granda 

ĝojo tiun 250-paĝan poŝvortaron.

Ĝi estas en agrabla poŝformato (14,6x11 cm .) 
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kun bela ledosim ila kovrilo kaj praktika ferm aĵo. 

Ĝia m odesta prezo perm esas, ke ĉiu esperantisto  

havu la oficialan radikaron kun klaraj difinoj ĉiam  

al sia dispono.

Tio ebligos sam tem pe al ĉiu, en duba okazo, 

kontroli la signifon de la radikoj kaj uzi ilin ko- 

rekte.

Prezo de unu ekzem plero afrankite fr.fk. 20.-; 

$ 1,-; fi. 2,-; zi. 5,-; k.sv. 4,-; sh. 4.-.

10 ekz. fr.fk. 175,-; 20 ekz. fr.fk. 315,-; 30  

ekz. fr.fk. 410,-; 50 ekz. fr.fk. 650,-; 100 ekz. 

fr.fk. 1200,-.

Por rekom endota sendaĵo aldonu fr.fk. 2,-. Oni 

akceptas la pagon ankaŭ per baritaj ĉekoj kaj per 

validaj poŝtaj respondkuponoj (1 respondkupono 

valoras 1 fr. 50). Ankaŭ per du poŝtĉekkontoj: 

en Francujo: Paris Cc. 105201;

en Polujo: Varsovio N-ro 195036.

Pri tiu verko, skribu al la aŭtoro, 117 Boule- 

vard Jourdan, Paris 14 1', Franclando, ĉe kiu la in- 

teresatoj povos trovi m alnovajn kaj preskaŭ el- 

ĉerpitajn esperantistajn librojn.

------- ------------------IL-^--------- —-------------------------------------------- —------ -- ----- --- -----—-----  - ----- - ----- ■ ----- --- ----- ----- ----- - ---- ----- —  -----  ----

Kursgvidanto !

Vi deziras por viaj lernantoj m alkaran, 

praktikan Esperanto-lego- kaj lernolibron?

MENDU TUJ BINDITAN JARKOLEKTON DE

“LA JUNA VIVO”

—  (200-paĝa libro en orta kovrilo) —

La prezo estas nur 11 fr.fk. —  1.50 sv.frk.

—  Grupoj ricevas rabaton. —

PETU SENPAGAN SPECIM ENON DE „LA JUNA  

VIVO", West-Graftdijk, N.H., NEDERLANDO

Vivo de nia Asocio

Generala Kunveno de I. S. A. E.

Kiel kutim e, la Ĝenerala Kunveno de ISAE  

okazis, ĵaŭdon, 12-an de Aŭgusto, dum la Uni- 

versala Kongreso, en W arŝawa; nia prezidanto, 

Prof. BUJW ID, prezidis, kun D-ro W ROBIN, 

prezidanto de TEKA, kaj m ultaj ĉeestantoj plen- 

ig is la grandan salonon de la Kongresejo.

La kasista raporto estis unuvoĉe aprobata, kaj 

diskuto okazis pri la estonta kotizo; la plim ulto  

voĉdonis kotizon de 20 francaj frankoj, aŭ egala  

valoro laŭ diversaj m onoj.

La prezidanto kaj la ĉeestantoj voĉdonis plue  

gratulaĵojn al la Ĝenerala Sekretario pro la aspek- 

to kaj la enhavo de la nova Bulteno.

Dua festa kunveno okazis, vendredon, 13-an 

de Aŭgusto, por la du frataj Asocioj, ISAE kaj 

TEKA. Dum tiu kunveno, en la granda Salono  

de la kongresejo, kiu estis plena, la kongresanoj 

aŭskultis interesajn prelegojn: Prof. Dr. Hideo  

Yagi, el Okayam a, parolis pri la japanan lingvon, 

kaj D-ro Justessen pri la polusa fenom eno, kiun  

oni nom as polus- aŭ nord-lum o.

Tie, ni aldonas niajn gratulaĵojn al la m ultegaj 

aplaŭdoj de la ĉeestantoj. Verŝajne nia Bulteno 

publikigos la prelegon de nia kolego D-ro Justes- 

sen.

Kvara kaj lasta listo de niaj membroj, por 1937.

Belgujo: S-ro Alofs.

Britujo: S-roj Ingham , Rayner, Novvell. 

Ĉekoslovakujo: S-roj Hajek, W ilem insky. 

Danujo: S-ro Justessen.

Francujo: S-roj Bret, Deny (S), Lienhardt.

Japanujo: S-roj Sum ya Sinzo, Tadaŝi Nakajim a, 

Kenso Dezuno, ŝubun Sakum a, Fugazoŝi To- 

josana, Nakagana, Kiosabro Haji, Josijuki 

Lkenci, Seok.

Nederlando: S-ro M oli.

Norvegujo: S-ro Rygg. 

Polujo: S-ro Zam enhof.

Usono: S-roj Frankboner, Frost (S ), Cottrell (S.).



UMOUVEX”
(Elparolu » MUVEKS ”)

ĈION PUMPAS.

Fluidajn likvaĵojn. —  Akvon, vinon, bie- 
ron, lakton, alkoholon, petrolon kaj 
petrolesencon, benzinon, tanekstrakt- 
ajojn, ĉiuspecajn oleojn.

Gluajn likvaĵojn. —  La plej gluajn oleojn, 

glicerinon, siropon, m elason, lakon, 

nafton, m azuton.

Pastojn. — Inkon por presejo, gudron, 

sappaston, asfalton, m ustardon, kolor- 

ŝm iraĵojn, frakasitajn fruktojn, frukto- 

konfitaĵojn.

Vidu Kiel la Pumpilo MOUVEX
malmuntita estas simpla

EN ĈIUJ INDUSTRIOJ.

En Francujo la petrolrafinistrejoj uzas pli 

ol 15.000 pum piloj « MOUVEX » por 

la petrolesenco, ankoraŭ plim ultajn  

por oleoj.

La lum gasproduktejoj, la inĝenieraro por 

la vojoj uzas ĝin por la gudro kaj la 
bitum o.

La sukerfarejoj kaj distilejoj por la siropoj 
kaj la m elaso.

La m ilitm aristaro, la akvoplialtigejoj de  
la urboj, la fajrobrigadoj, kaj ĉiuj in- 
dustrioj uzas ĝin eĉ por la m aterioj la 
plej m alfacile pum peblaj.

kiel neeblaj, skribu al:Por ĉiuj uzadoj eĉ opiniitaj

(PUMPILOJ 11
5, rue du Sabel, PARIS XII (Francujo)


